
Instructiuni utilizare
ATENTIE: Cheia nu trebuie tinuta in seif

1.
•indepartati carcasa de plastic de
pe fata seifului.
• introduceti cheia in incuietoare
si rasuciti-o in sens contrar acelor
de ceasornic in timp ce rasuciti
butonul in sensul acelor de ceasornic.

2.
• este nevoie de 4 baterii AA (1,5V/R06)
care sunt livrate odata cu seiful.
• indepartati carcasa locasului pentru baterii
si asigurati-va ca ati asezat bateriile cu
polaritatea corecta.

3.
pentru deschiderea usii seifului apasati butonul ‘START’.

Ecranul va afisa mesajul ‘-----’.
• tastati unul din cele doua coduri de fabrica:’0,0,0,0’
(cod utilizator) sau ‘8,8,8,8’ (cod master) si confirmati
tastand butonul ’START’.
• veti auzi un semnal sonor si pe ecran va fi afisat
textul ‘OPEN’. Deschideti seiful folosind butonul in
aproximativ 4 secunde.

4.
NOTA: Seiful poate fi programat cu doua seturi de
coduri. Indata ce ati deschis seful si ati instalat bateriile
puteti programa cele doua seturi de coduri noi care sa
inlocuiasca codurile presetate din fabrica.

cu usa seifului deschisa apasati butonul rosu
(situat pe spatele usii laga balamale) si ecranul va
afisa textul ‘SET CODE’.

• apasati 3 pana la 8 cifre care doriti sa formeze noul
cod de utilizator. Confirmati apasand butonul ‘START’.

• dupa auzirea unui semnal sonor ecranul va afisa textul
‘IN’ si cifrele tocmai tastate de dumneavoastra. Aceasta
inseamna ca noul cod de utilizator a fost confirmat.

apasati butonul rosu, apoi apasati butonul ‘START’.
Ecranul va afisa textul ‘OLD CODE’.

•Tastati codul master original (cel presetat din fabrica:
8,8,8,8) si apoi tastati butonul ‘START’. Ecranul va afisa
textul ‘SET’.

Deschiderea seifului prima data

Instalati bateriile

Deschiderea seifului dupa instalarea bateriilor
•

Programarea codurilor

Programarea codului de utilizator

•

Programarea codului master

•

• tastati 3 pana la 8 cifre care doriti sa formeze noul
dumneavoastra cod master. Confirmati-l tastand
butonul ‘START’. Ecranul va afisa textul ‘RE-INPUT’.

• retastati aceleasi cifre si confirmati apasand butonul
‘START’. Dupa un semnal sonor, ecranul va afisa tetul ‘IN’
si cifrele pe care tocmail le-ati tastat. Aceasta inseamna ca
noul dumneavoastra cod master a fost confirmat.

Daca dumneavoastra sau un intrus a tastat un cod incorect
veti auzi un semnal sonor, ecranul va afisa textul ‘Error’ si
seiful nu se va deschide. Daca combinatia incorecta este
introdusa de 4 ori consecutiv ecranul va arata textul ‘Error’
si se va auzi un semnal sonor timp de 3 minute. Codul corect
va putea fi introdus doar dupa aceste 3 minute. Cheia poate fi
folosita in timpul acestor 3 minute. In caz ca folositi cheia in
aceste 3 minute semnalul sonor poate fi oprit apasand
butonul rosu de pe spatele usii.

Daca nu doriti ca ecranul sa afiseze codul cand deschideti seiful,
tastati butonul ‘START’ de doua ori prima data. Ceilalti pasi
sunt aceeasi ca mai sus.

5.

pentru testarea bateriilor tastati butonul ‘START’.
Daca bateriile sunt descarcate ecranul va indica
‘LO-BAE’ si trebuie sa inlocuiti bateriile.

6.

sunt necesare 4 baterii de 1,5 V/R06. Este recomandata
folosirea bateriilor alcaline.

• deschideti seiful, indepartati carcasa orificiului pentru baterii
de pe spatele usii si inlocuiti bateriile vechi.

7.

• acest seif poate fi deschis manual prin intermediul cheii cu
care este furnizat.
Pentru folosirea cheii indepartati carcasa de plastic de pe fata
frontala.

• rasuciti cheia in send contrar acelor de ceasornic si apoi
rasuciti butonul in sensul acelor de ceasornic si dechideti
usa seifului.

8. Instalarea seifului

• pentru a reduce riscul ca seiful sa fie furat acesta poate fi fixat
de podea  sau pe  perete. Seiful este pre-gaurit cu 2 sau 4 gauri
cu diametrul de 8 mm pe fata de jos sau spatele seifului. Acestea
fixarea seifului.

Atentionare pentru inlocuirea bateriei

•

Inlocuirea bateriilor

•

Instructiuni suplimentare pentru deschiderea seifului
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